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Com você, onde você estiver.

De Lázari Imóveis
CRECI: 20.713 J
R. Padre Duarte, 1549 - Centro
delazari@delazari.com.br
Tel.: (16) 3332-8300
www.delazari.com.br

Font’ Imóveis
CRECI: 11.700 J
Av. Feijó, 527 - Centro
fontvendas@uol.com.br
Tel.: (16) 3322-0711
www.fontimoveis.com.br

Habitat Imóveis
CRECI: 19.324 J
R. Maria J. Biagioni, 514 - Centro
habitat.imoveis@uol.com.br
Tel.: (16) 3334-3158 / 3333-8137
www.imoveishabitat.com.br

Morada Center
CRECI: 4.648 J
R. 9 de Julho, 498 - Centro
contato@moradacenter.com.br
Tel.: (16) 3301-5955
www.moradacenter.com.br

Suzy Imóveis
CRECI: 21.978 J
Av. Espanha, 795 - Centro
email@suzyimoveis.com
Tel.: (16) 3301-1717
www.suzyimoveis.com

Toscano Imóveis
CRECI: 18.015 J
Av. Osório, 157 - Centro
admin@toscanoimoveis.com.br
Tel.: (16) 3114-2829
www.toscanoimoveis.com.br
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Ca-Suco
Casa de Carnes Borsari
Drogaria Borsari
Panificadora Bortolozzo
Poli Presentes
Rubbo Café
Nelvio Tintas
Solcolor
Pipocopos
MMC Morvillo
Delta Tabacaria
Revistaria Notícia Impressa
Panificadora Pão da Terra

R. 9 de Julho, 757
R. 9 de Julho, 2186
Av. Duque de Caxias, 372
Av. Pe. Francisco S. Colturato, 165
R. Imaculada Conceição, 677
Av. Francisco A. do Amaral, 1047
R. Luiz Paulilo, 516
R. 9 de Julho, 812
Av. Pe. Francisco S. Colturato, 411
Al. Paulista, 1198
Al. Paulista, 2179
R. Gonçalves Dias, 670/690
R. Itália, 2187
R. São Bento, 1066
Extra Hipermercado - Piso Inferior
R. Henrique Lupo, 1051

Supermercado Santa Ângela

R. Padre Duarte, 4175

Restaurante Max Salada Grill

Av. Portugal, 433

Empório Botânico
Pet Shop Voo dos Pássaros
Brechó Mimos e Fricotes

Av. Dom Carlos Carmelo, 328
Rua Luiz Paulillo, 566
Av. Mauá, 844

locação

Rede Droga Ven

venda

Retire seu exemplar gratuitamente
nas imobiliárias associadas ou
nos pontos de distribuição.

índice

e fale diretamente com o seu público.

É muito fácil, basta ligar para (16) 3335-3564
ou enviar um email para midia@tarp.com.br
www.redeararaquara.com.br
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Jd. Resid. Lupo II

R$170.000,00

Casa Térrea: 1 suíte (opção p/ fazer mais um
dormitório), sala, cozinha c/ ae, wc social, área de
serviço, jardim de inverno, edícula em construção,
quintal calçado e 2 vagas de garagem (1 coberta).
A.T.: 193,5 m² - A.C.: 103 m².

MC-CA02475

Vale do Sol

R$185.000,00

(16) 3301-5955

Morada Center

Casa Térrea: 1 dormitório, wc social, cozinha,
lavanderia, 5 vagas de garagem (2 cobertas) e
quintal grande.
A.T.: 255 m² - A.C.: 84,5 m².

SI-940

Parque São Paulo

(16) 3301-1717
R$120.000,00

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 2 dormitórios, sala, copa, cozinha,
wc social e área de serviço.

Vila Xavier

R$130.000,00

A.T.: 230 m² - A.C.: 43 m².

A.T.: 125 m² - A.C.: 57 m².

HA-CA111

Selmi Dei

(16) 3334-3158
R$150.000,00

Habitat Imóveis

Casa Térrea: 2 dormitórios, sala, cozinha, wc,
quarto de despejo, quintal calçado e 2 vagas de
garagem cobertas.

MC-CA02473

Centro

(16) 3301-5955
R$160.000,00

A.T.: 2.500 m² - A.C.: 100 m².

MC-CA02435

Parque Iguatemi

(16) 3301-5955
R$160.000,00

Morada Center

Casa Térrea: 2 dormitórios, sala, wc social,
cozinha tipo americana, área de serviço coberta, 4
vagas de garagem (1 coberta) e quintal.

HA-CA119

Jd. Águas do Paiol

R$180.000,00

Habitat Imóveis

Casa Térrea: 2 dormitórios (1 suíte), sala,
cozinha, wc social, lavanderia e 2 vagas de
garagem.

Morada Center

Casa Térrea: 2 dormitórios, sala, cozinha e wc.

A.T.: 183 m² - A.C.: 52 m².

MC-CA02463

Jd. Resid. Lupo II

(16) 3301-5955
R$175.000,00

A.T.: 250 m² - A.C.: 59,5 m².

(16) 3334-3158

Casa Térrea: 2 dormitórios, sala, cozinha e wc.
Terreno medindo 10 x 23 m.

Morada Center

Casa Térrea: 2 dormitórios, sala, copa/cozinha,
wc, área de serviço, quintal calçado e 2 vagas de
garagem cobertas.
A.T.: 193,5 m² - A.C.: 125 m².

MC-CA02459

Victório De Santi

(16) 3301-5955
R$185.000,00

Morada Center

Casa Térrea: 2 dormitórios, sala, cozinha, wc
social, área de serviço e 2 vagas de garagem
cobertas.

A.T.: 150 m² - A.C.: 132 m².

SI-1143

Jd. Res. Água Branca

(16) 3301-1717
R$195.000,00

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 2 dormitórios, sala 2 ambientes,
cozinha, wc, área de serviço, garagem com portão
automático, quintal, cerca elétrica e alarme.

FO-C148

São José

(16) 3322-0711
R$210.000,00

A.T.: 201 m² - A.C.: 69 m².

DL-V0235

Jd. Altos do Pinheiro

(16) 3332-8300
R$210.000,00

De Lázari Imóveis

Casa Térrea: 2 dormitórios, sala, copa, cozinha,
wc social, área de lazer c/ churrasqueira, wc
na área externa, área de serviço e 2 vagas de
garagem (1 coberta).

FO-C110

Jardim Indaiá

R$220.000,00

Font’ Imóveis

Casa Térrea: 2 dormitórios, sala, cozinha, wc,
lavanderia, área de lazer c/ churrasqueira, wc,
quintal calçado, 4 vagas de garagem (2 cobertas)
e cerca elétrica.

A.T.: 250 m² - A.C.: 69,5 m².

SI-1025

Centro

R$220.000,00

MC-CA02483
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Morada Center

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 2 dormitórios, sala, cozinha, wc,
área de serviço, garagem e quintal pequeno.

A.T.: 110 m² - A.C.: 87 m².

DL-V0212

Jardim Arangá

A.T.: 212,5 m² - A.C.: 123 m².

(16) 3301-5955

Casa Térrea: 2 dormitórios, sala, cozinha, wc
social e quintal grande.

(16) 3301-1717

A.T.: 187,5 m² - A.C.: 170 m².

(16) 3322-0711

Font’ Imóveis

(16) 3332-8300
R$220.000,00

De Lázari Imóveis

Casa Térrea: 2 dormitórios, sala, cozinha, wc,
área de serviço e 2 vagas de garagem (1 coberta).

A.T.: 144 m² - A.C.: 140 m².

SI-892

(16) 3301-1717

Suzy Imóveis

www.redeararaquara.com.br

Jardim das Flores

R$230.000,00

Casa Térrea: 2 dormitórios, sala, cozinha, wc
social, lavanderia, varanda, quintal grande e 4
vagas de garagem (1 coberta).
A.T.: 300 m² - A.C.: 88 m².

MC-CA02481

Vale do Sol

(16) 3301-5955
R$230.000,00

Morada Center

Casa Térrea: 2 dormitórios, wc social, sala de
visita, copa/cozinha, área de serviço, quarto de
despejo, quintal e 2 vagas de garagem cobertas.
A.T.: 255 m² - A.C.: 85,5 m².

SI-1208

Jardim Imperial

(16) 3301-1717
R$230.000,00

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 2 dormitórios (1 suíte), wc social,
sala, cozinha c/ ae, lavanderia, quintal, edícula
c/ dormitório e 2 vagas de garagem (1 coberta).
A.T.: 176 m² - A.C.: 90 m².

SI-1109

Vila Yamada

MC-CA02472

Jardim América

(16) 3301-1717
R$250.000,00

Casa Térrea: 2 dormitórios (1 suíte c/ closet e
hidro), sala 2 ambientes c/ jardim de inverno,
cozinha, wc social, lavanderia, área de lazer
c/ churrasqueira, quintal calçado e 2 vagas de
garagem (1 coberta).
A.T.: 250 m² - A.C.: 104 m².

(16) 3301-5955
R$252.000,00

Suzy Imóveis

Morada Center

Casa Térrea: 2 dormitórios, wc social, sala de
visita, cozinha c/ ae, área de serviço, área de
churrasqueira, piscina e quintal.
A.T.: 150 m² - A.C.: 125 m².

SI-1055

Parque Igaçaba

SI-825

Cidade Jardim

(16) 3301-1717
R$260.000,00

Casa Térrea: 2 dormitórios (1 suíte), sala de
visita, sala de jantar, cozinha, wc social, área de
serviço, varanda c/ churrasqueira, 4 vagas de
garagem, quintal e edícula. Possibilidade de
locação. Consulte!
A.T.: 190 m² - A.C.: 119,5 m².

(16) 3301-1717
R$260.000,00

Suzy Imóveis

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 2 dormitórios (1 suíte), sala de
visita, copa/cozinha c/ ae, wc social, área de
serviço, 4 vagas de garagem (2 cobertas) e quintal
grande com árvores frutíferas.
A.T.: 490 m² - A.C.: 130 m².

SI-966

Vila Esperança

(16) 3301-1717
R$265.000,00

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 2 dormitórios, 2 wc, sala, copa,
cozinha, área de serviço coberta, quarto de
despejo e quintal frontal.
A.T.: 360 m² - A.C.: 165,5 m².

FO-C228

Residencial Cambuy

(16) 3322-0711
R$270.000,00

Font’ Imóveis

Casa Térrea: 2 dormitórios, sala, copa, cozinha,
wc social e garagem coberta.

A.T.: 275 m² - A.C.: 59 m².

HA-CA118

(16) 3334-3158

www.redeararaquara.com.br

Habitat Imóveis
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Jardim Universal

R$270.000,00

Casa Térrea: 2 dormitórios, wc social, sala de
visita, cozinha, varanda c/ churrasqueira, cozinha
externa, área gourmet, 4 vagas de garagem (2
cobertas), jardim e portão eletrônico.

São Geraldo

R$270.000,00

A.T.: 201,5 m² - A.C.: 175 m².

SI-1063

Parque Igaçaba

HA-CA079

Centro

(16) 3301-1717
R$278.000,00

Casa Térrea: 2 dormitórios, sala, cozinha, wc
social, lavanderia, 3 vagas de garagem, quintal,
edícula c/ dormitório, wc e área c/ churrasqueira.
Imóvel em excelente estado de conservação,
possui alarme, cerca elétrica e portão eletrônico.
A.T.: 190 m² - A.C.: 102 m².

(16) 3334-3158
R$280.000,00

Suzy Imóveis

Habitat Imóveis

Casa Térrea: 2 dormitórios, sala, copa, cozinha,
wc, área de serviço, quarto de despejo, garagem
e pequeno quintal.

A.T.: 188,5 m² - A.C.: 102 m².

HA-CA120

Vila Tito de Carvalho

(16) 3334-3158
R$280.000,00

DL-V0171

Santa Angelina

SI-1209

Santa Angelina

SI-1123

Jardim Imperador

SI-1095

Jardim Universal

R$310.000,00

Casa Sobrado: Sup.: 2 dormitórios e wc social.
Inf.: Sala, copa, cozinha c/ ae, wc social, lavanderia
coberta, área gourmet c/ churrasqueira, 2 vagas
de garagem cobertas, portão eletrônico, interfone
e cerca elétrica.
A.T.: 150 m² - A.C.: 94 m².

(16) 3301-1717
R$350.000,00

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 2 dormitórios (1 suíte c/ ae), sala de
visita, sala de jantar, sala de tv, cozinha c/ ae, wc
social, lavanderia, área de lazer c/ churrasqueira
e piscina, edícula c/ dormitório, wc e 5 vagas de
garagem (2 cobertas).
A.T.: 360 m² - A.C.: 190,5 m².

(16) 3301-1717
R$430.000,00

Suzy Imóveis

Casa Sobrado: 2 suítes c/ sacada, sala de visita,
lavabo, sala de jantar, cozinha, área de serviço,
quintal, jardim com lago de carpas, garagem,
cerca elétrica, circuito de câmeras e portão
eletrônico.
A.T.: 112,5 m² - A.C.: 93,5 m².

(16) 3301-1717
R$370.000,00

De Lázari Imóveis

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 2 suítes (1 c/ closet), sala 2
ambientes, cozinha c/ ae, despensa, área de
serviço, varanda, quintal, churrasqueira, piscina e
edícula c/ dormitório.

A.T.: 86,5 m² - A.C.: 101 m².

DL-V0188

Jardim Martinez

R$290.000,00

TO-CA546

Toscano Imóveis

De Lázari Imóveis

Casa Térrea: 2 dormitórios (1 c/ ae), wc social,
sala de visita, sala de jantar, cozinha c/ ae, área de
serviço, 2 vagas de garagem e quintal.
A.T.: 201 m² - A.C.: 120 m².

SI-977

Residencial Cambuy

SI-1107

Cidade Jardim

TO-CA550

Vila José Bonifácio

(16) 3301-1717
R$350.000,00

R$350.000,00

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 2 dormitórios (1 suíte c/ closet), sala,
wc social, cozinha c/ ae, área de serviço, varanda,
espaço gourmet (c/ churrasqueira, forno a lenha,
pia com gabinete, balcão), saleta de tv, despensa,
lavabo, quintal e garagem.
A.T.: 490 m² - A.C.: 175 m².

(16) 3114-2829
R$380.000,00

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 2 dormitórios, wc social, sala 2
ambientes, cozinha c/ ae, lavanderia coberta,
edícula c/ dormitório, wc, área de lazer c/
churrasqueira, piscina e 3 vagas de garagem (1
coberta).
A.T.: 275 m² - A.C.: 190 m².

(16) 3301-1717

Toscano Imóveis

Casa Térrea: 2 dormitórios, wc social, sala, copa/
cozinha, varanda, área de lazer c/ churrasqueira,
edícula c/ cozinha, lavanderia, wc, sala de tv,
quintal pequeno e piscina.
A.T.: 282 m² - A.C.: 175 m².

DL-V0229

Jardim Aclimação

(16) 3332-8300
R$720.000,00

A.T.: 387,5 m² - A.C.: 192 m².

(16) 3114-2829

Habitat Imóveis

Casa Sobrado: Sup.: 2 dormitórios (1 c/ ae) e wc.
Inf.: sala, cozinha c/ ae, lavabo, garagem, área de
serviço, wc e quintal pequeno.

(16) 3332-8300

A.T.: 125 m² - A.C.: 100 m².

(16) 3332-8300

Casa Térrea: 2 dormitórios, sala, cozinha, wc
social, área de serviço c/ wc, 4 vagas de garagem
e quintal.

De Lázari Imóveis

Casa Térrea: 2 dormitórios (1 suíte), sala, wc
social, cozinha, área de serviço, varanda, 10 vagas
de garagem, paisagismo e canil.
A.T.: 1.365,5 m² - A.C.: 63 m².

SI-1179

Yolanda Ópice

(16) 3301-1717
R$170.000,00

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios, sala, cozinha, wc social,
área de serviço e 2 vagas de garagem cobertas.

A.T.: 250 m² - A.C.: 112 m².

FO-C060

Jardim América

R$170.000,00

Casa Térrea: 3 dormitórios, 2 wc social, sala de visita,
copa/cozinha, área de serviço, quintal e 1 vaga de
garagem coberta. Boa localização, casa antiga.

Vila Cidade Industrial

A.T.: 226,5 m² - A.C.: 113 m².

SI-1199
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(16) 3301-1717

Suzy Imóveis

(16) 3322-0711
R$170.000,00

Font’ Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios, sala, cozinha, wc,
área de serviço, quarto de despejo, entrada carro,
edícula c/ dormitório, cozinha e wc.
A.T.: 370 m² - A.C.: 109 m².

DL-V0218

(16) 3332-8300

De Lázari Imóveis

www.redeararaquara.com.br

Vale do Sol

R$180.000,00

Casa Térrea: 2 dormitórios, sala, cozinha, copa,
wc social, lavanderia, edícula c/ dormitório, sala,
wc, quintal médio e 3 vagas de garagem.

Jardim Brasil

R$180.000,00

A.T.: 255 m² - A.C.: 124,5 m².

MC-CA02319

Vila Cidade Industrial

(16) 3301-5955
R$200.000,00

Morada Center

Casa Térrea: 3 dormitórios c/ ae (1 suíte), sala ampla,
wc social, cozinha c/ ae, sala de jantar e lavanderia.

A.T.: 392 m² - A.C.: 184,5 m².

HA-CA074

Jardim das Gardênias

(16) 3334-3158
R$200.000,00

A.T.: 176,5 m² - A.C.: 110,5 m².

SI-1087

Jd. Dom Pedro I

(16) 3301-1717
R$200.000,00

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios, sala, cozinha, wc
social, área de serviço coberta e 2 vagas de
garagem.

HA-CA122

Vale do Sol

R$220.000,00

Habitat Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios, sala de visita, copa/
cozinha, wc social, área de serviço, quarto de
despejo, quintal e garagem.

A.T.: 200 m² - A.C.: 79 m².

SI-1082

AméricoBrasiliense-SP

R$218.000,00

SI-857

Jardim Brasil

R$235.000,00

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 suíte), sala de
estar, copa/cozinha, wc social, área de serviço,
edícula c/ dormitório, sala, cozinha, wc e quintal
grande.

A.T.: 155 m² - A.C.: 89,5 m².

HA-CA078

Jardim Pinheiros

R$220.000,00

DL-V0213

Vila Xavier

R$245.000,00

De Lázari Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios, sala, copa, cozinha,
wc social, área de serviço, garagem, quintal e
edícula.

A.T.: 250 m² - A.C.: 179,5 m².

SI-958

Jd. Santa Mônica

R$240.000,00

DL-V0177

Vale do Sol

R$250.000,00

De Lázari Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios, sala, copa, cozinha, wc
social, área de serviço e diversas vagas de garagem (1
coberta). Ótima localização.

A.T.: 179,5 m² - A.C.: 111 m².

DL-V0204

Jardim dos Oitis

R$250.000,00

FO-C144

Parque Iguatemi

R$270.000,00

Font’ Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 suíte), sala, copa,
cozinha c/ ae, wc social, área de serviço c/ wc, quarto
de despejo, quintal calçado, 4 vagas de garagem (3
cobertas) e cerca elétrica.

A.T.: 200,5 m² - A.C.: 122 m².

DL-V0234

Vila Xavier

R$260.000,00

MC-CA02454

Jardim Morumbi

R$280.000,00

Morada Center

Casa Térrea: 3 dormitórios, sala de visita, wc social,
copa/cozinha, área de serviço c/ wc, quintal grande e
3 vagas de garagem.

De Lázari Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios, sala de estar, sala de
tv, cozinha, wc, edícula c/ quarto de despejo, wc,
lavanderia, quintal calçado e 4 vagas de garagem (2
cobertas).
A.T.: 240 m² - A.C.: 160 m².

MC-CA02434

Centro

(16) 3301-5955
R$280.000,00

A.T.: 301 m² - A.C.: 191 m².

(16) 3301-5955

De Lázari Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 c/ ae), sala 2
ambientes, cozinha c/ ae, wc social, 2 vagas de
garagem cobertas, área de serviço, churrasqueira
e quintal.

(16) 3332-8300

A.T.: 268 m² - A.C.: 124 m².

(16) 3322-0711

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 suíte), sala de
estar, cozinha, wc social, área de serviço, garagem
com 2 vagas cobertas e quintal.

(16) 3332-8300

A.T.: 250 m² - A.C.: 145 m².

(16) 3332-8300

Habitat Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 suíte), sala 2
ambientes, wc social, cozinha, lavanderia, edícula
c/ dormitório e wc.

(16) 3301-1717

A.T.: 360 m² - A.C.: 156 m².

(16) 3332-8300

Suzy Imóveis

Casa Térrea: Bairro Luiz Ometto. 3 dormitórios
(1 suíte), sala de jantar, cozinha, wc social e
lavanderia.

(16) 3334-3158

A.T.: 255 m² - A.C.: 110 m².

(16) 3301-1717

Habitat Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios, sala de visita, cozinha, wc
social, área de serviço, quintal e 3 vagas de garagem
descobertas.

(16) 3301-1717

A.T.: 200 m² - A.C.: 98 m².

(16) 3334-3158

Casa Térrea: 3 dormitórios, sala, cozinha, wc
social, edícula c/ dormitório, sala, cozinha e wc.

Morada Center

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 suíte), wc social,
sala, copa, cozinha, edícula c/ quarto de despejo,
área de serviço, wc, quintal, muros altos e 3 vagas
de garagem (1 coberta).
A.T.: 270 m² - A.C.: 195,5 m².

TO-CA559

Jardim Marivan

(16) 3114-2829
R$290.000,00

Toscano Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 suíte), sala, lavabo,
wc social, cozinha, área de serviço, quintal e 2 vagas
de garagem (1 coberta). Atrás do Savegnago da
Maurício Galli.

A.T.: 367 m² - A.C.: 93 m².

SI-1207

(16) 3301-1717

www.redeararaquara.com.br

Suzy Imóveis

FO-C111

(16) 3322-0711

Font’ Imóveis
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Jardim Santa Lúcia

TO-CA548

Vila Yamada

R$300.000,00

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 suíte), sala, wc
social, sala de jantar c/ ae, cozinha, despensa,
área gourmet c/ churrasqueira, área de serviço,
quarto de despejo, edícula c/ sala, dormitório,
cozinha, área de serviço, wc, garagem e quintal.
A.T.: 372 m² - A.C.: 216,5 m².

(16) 3114-2829
R$320.000,00

Toscano Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 suíte e 1 c/ ae),
cozinha c/ ae, sala de jantar, área de lazer com
churrasqueira, edícula c/ dormitório, wc e 4 vagas
de garagem (2 cobertas).

Vila Xavier

R$300.000,00

A.T.: 400 m² - A.C.: 132 m².

MC-CA02480

Vila Xavier

(16) 3301-5955
R$330.000,00

A.T.: 270 m² - A.C.: 132,5 m².

SI-693

Jd. Padre Anchieta

SI-983

Centro

(16) 3301-1717
R$330.000,00

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 suíte), cozinha
tipo americana c/ ae, sala de jantar, sala de estar,
churrasqueira, fogão a lenha e lavanderia. Casa
toda avarandada, com interfone, cerca elétrica e
portão eletrônico.
A.T.: 300 m² - A.C.: 150 m².

(16) 3301-1717
R$350.000,00

Suzy Imóveis

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios c/ ae, wc social, sala
2 ambientes, cozinha c/ae, área de serviço c/ wc,
quarto de despejo, quintal cimentado e 3 vagas
de garagem (1 coberta).

DL-V0223

Vila Yamada

R$360.000,00

De Lázari Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 c/ ae e 1 suíte), sala,
copa, cozinha c/ despensa, wc social, área de serviço,
quintal frontal e área com churrasqueira.

A.T.: 556 m² - A.C.: 210 m².

MC-CA02466

Residencial Cambuy

R$337.000,00

FO-C133

Jardim Nova Época

R$365.000,00

Font’ Imóveis

Casa Térrea: 2 dormitórios, sala, cozinha tipo
americana c/ ae, wc social, 2 varandas, área de
serviço, edícula c/ dormitório, wc, sala, cozinha,
churrasqueira, quarto de despejo e quintal.

A.T.: 250 m² - A.C.: 150 m².

SI-1197

Jardim Imperador

R$350.000,00

TO-CA545

Residencial Cambuy

R$380.000,00

Toscano Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 suíte), sala de
visita, sala de jantar, cozinha c/ ae, wc social, área
de serviço, área gormet c/ churrasqueira, quintal
e 2 vagas de garagem.

A.T.: 360 m² - A.C.: 250 m².

MC-CA02436

Jardim Aclimação

R$360.000,00

SI-633

Jardim Eliana

R$385.000,00

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 suíte c/ ae), sala
de visita, sala de jantar, copa/cozinha c/ ae, wc
social, área de serviço, piscina, quintal e 3 vagas
de garagem (1 coberta).

A.T.: 215 m² - A.C.: 110 m².

MC-CA02456

Jardim Morumbi

R$380.000,00

SI-1060

Vale do Sol

R$400.000,00

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 suíte), sala, copa,
cozinha, wc social, área de serviço coberta,
escritório, 2 vagas de garagem cobertas e quintal.

A.T.: 250 m² - A.C.: 130 m².

DL-V0199

Jardim Silvânia

SI-1101

Centro

R$380.000,00

HA-CA117
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Habitat Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios c/ ae (1 suíte), sala de tv,
sala de visita, sala de jantar, jardim de inverno, cozinha
c/ ae, lavanderia, área de lazer c/ churrasqueira,
piscina, edícula c/ dormitório, wc e quintal pequeno.
Possibilidade de locação. Consulte!
A.T.: 324 m² - A.C.: 136,5 m².

(16) 3301-1717
R$400.000,00

De Lázari Imóveis

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios, sala, wc, copa,
cozinha, área de serviço, edícula c/ wc, dormitório,
quintal em terra e 6 vagas de garagem.
A.T.: 270 m² - A.C.: 92 m².

DL-V0166

Jardim das Estações

A.T.: 255 m² - A.C.: 136 m².

(16) 3334-3158

Morada Center

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 suíte e 2 c/
ae), sala, escritório, copa, cozinha, wc social,
lavanderia, garagem e quintal.

(16) 3332-8300

A.T.: 300 m² - A.C.: 175 m².

(16) 3301-1717

Morada Center

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 suíte e 2 c/ ae), sala
c/ ventilador de teto, cozinha c/ ae, wc social, área
de serviço, área de lazer c/ churrasqueira, quintal
calçado e 3 vagas de garagem (1 coberta).

(16) 3301-5955

A.T.: 250 m² - A.C.: 140 m².

(16) 3301-1717

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios c/ ae (1 suíte), sala
2 ambientes, sala de tv, cozinha c/ ae, wc social,
lavanderia, área de lazer c/ churrasqueira, wc, quintal
calçado e 4 vagas de garagem (2 cobertas).

(16) 3301-5955

A.T.: 340,5 m² - A.C.: 212 m².

(16) 3114-2829

Morada Center

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 suíte c/ closet), sala de
visita, sala de jantar, cozinha c/ ae, wc social, área de
serviço, varanda, churrasqueira, quintal e 4 vagas de
garagem (2 cobertas).

(16) 3301-1717

A.T.: 315 m² - A.C.: 158 m².

(16) 3322-0711

Morada Center

Casa Térrea: 3 dormitórios c/ ae, sala de estar,
sala de jantar c/ ae, ante-sala, cozinha grande,
2 wc, área de serviço, quintal grande e garagem
com 1 vaga coberta e várias descobertas.

(16) 3301-5955

A.T.: 230 m² - A.C.: 148,5 m².

(16) 3332-8300

Casa Térrea: 3 dormitórios, 2 salas, copa/
cozinha, wc, lavanderia, área externa c/ quarto de
despejo, wc, quintal grande e 1 vaga de garagem
coberta.

(16) 3332-8300
R$400.000,00

De Lázari Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 suíte), sala, copa,
cozinha c/ ae, wc social, área de serviço, quarto de
despejo, 3 vagas de garagem e sistema de segurança
c/ 8 câmeras. Excelente localização.
A.T.: 300 m² - A.C.: 202 m².

FO-C138

(16) 3322-0711

Font’ Imóveis

www.redeararaquara.com.br

Centro

MC-CA02476

Santa Angelina

R$410.000,00

Casa Térrea: 3 dormitórios c/ ae (1 suíte),
sala, cozinha c/ ae, wc social c/ ae, edícula c/
dormitório, cozinha c/ ae, churrasqueira, wc, área
de serviço, quintal calçado, 2 vagas de garagem
cobertas e portão eletrônico.
A.T.: 253 m² - A.C.: 150 m².

(16) 3301-5955
R$440.000,00

Morada Center

Casa Térrea: 3 dormitórios c/ ae (1 suíte), sala, copa,
cozinha, wc social, área de serviço, área de lazer com
piscina, edícula c/ churrasqueira, forno de pizza e
garagem coberta.

Vila Xavier

SI-1200

Jardim Marivan

R$420.000,00

(16) 3301-1717
R$440.000,00

A.T.: 360 m² - A.C.: 170 m².

FO-C196

Residencial Cambuy

FO-C194

Cidade Jardim

TO-CA557

Vila Harmonia

(16) 3322-0711
R$450.000,00

Casa Sobrado: 3 dormitórios (1 suíte), sala, cozinha,
wc social, área de serviço, amplo quintal frontal e
garagem. Negocia troca com terreno de menor valor.

(16) 3322-0711
R$500.000,00

Font’ Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 suíte c/ closet),
sala 3 ambientes, varanda, wc social, cozinha
e área de serviço c/ ae, espaço gourmet (c/
churrasqueira, forno a lenha, cooktop e pia),
despensa, wc e piscina.
A.T.: 705 m² - A.C.: 275,5 m².

(16) 3114-2829
R$585.000,00

Font’ Imóveis

Toscano Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 suíte c/ closet),
sala de visita, sala de jantar, lavabo, copa, cozinha,
despensa, wc social, área de serviço c/ wc, edícula c/
dormitório, wc e 4 vagas de garagem (2 cobertas).

SI-967

Vila Harmonia

SI-824

Centro

R$490.000,00

SI-853

Santana

SI-982

R$650.000,00

Casa Térrea: 3 suítes, sala 2 ambientes, sala de jantar,
sala de tv, escritório c/ entrada independente, jardim
de inverno, lavabo, cozinha, área de churrasqueira, wc,
área de serviço e 4 vagas de garagem. Aceita troca por
imóvel de até 50% do valor.
A.T.: 352 m² - A.C.: 270 m².

(16) 3301-1717

www.redeararaquara.com.br

Suzy Imóveis

Suzy Imóveis

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios c/ ae (1 suíte), sala
3 ambientes, lavabo, cozinha c/ ae, wc social,
escritório, área de serviço, quarto de despejo,
wc, churrasqueira, piscina, 4 vagas de garagem
e quintal.
A.T.: 402 m² - A.C.: 220 m².

(16) 3301-1717
R$500.000,00

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios (c/ ae e sacada, 1
suíte), wc social, sala de visita, sala de jantar,
sala de tv, lavabo, cozinha, área de serviço, área
gourmet c/ churrasqueira, piscina, quintal e 4
vagas de garagem (2 cobertas).

(16) 3301-1717

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 suíte), sala de
estar, copa, cozinha, wc social, quarto de despejo,
wc e garagem.
A.T.: 288 m² - A.C.: 165 m².

DL-V0205

Vila Harmonia

(16) 3332-8300
R$590.000,00

A.T.: 330 m² - A.C.: 220 m².

(16) 3301-1717

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 suíte e 2 c/ ae), wc
social, sala de visita, sala de jantar, cozinha c/ ae,
jardim de inverno, edícula c/ dormitório, wc, varanda,
churrasqueira e 5 vagas de garagem (2 cobertas).
Aceita apartamento de menor valor.
A.T.: 300 m² - A.C.: 198 m².

TO-CA295

Centro

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 suíte c/ hidro),
escritório, lavabo, sala de jantar, sala 2 ambientes,
sala intíma, cozinha, despensa, lavanderia, área
de lazer c/ churrasqueira. Possibilidade de
locação. Consulte!
A.T.: 412 m² - A.C.: 248 m².

(16) 3114-2829
R$750.000,00

De Lázari Imóveis

Toscano Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios c/ ae (1 suíte c/ closet),
sala 2 ambientes, sala de jantar, lavabo, cozinha
c/ ae, wc social, área de serviço c/ ae, edícula c/
dormitório, wc, lavanderia e quintal.
A.T.: 425 m² - A.C.: 225 m².

TO-CA460

(16) 3114-2829

Toscano Imóveis
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decoração

QUARTO DE GÊMEOS

VEJA TRÊS DECORAÇÕES PARA ALEGRIA EM DOBRO
Decorar o quarto do bebê exige criatividade e com duas crianças a caminho é preciso ainda mais
inspiração! Confira esses três projetos com boas ideias para receber gêmeos.

Meninas

As gêmeas nasceram em uma casa de condomínio,
mas agora vivem no apartamento com a mãe, a empresária especializada em visual merchandising Camila. Mas
as meninas não deixaram de brincar ao ar livre, agora na

ampla varanda. O espaço é especial para as crianças e
ganhou tinta lousa na parede, para que elas possam
desenhar. No quarto, todo cor-de-rosa, as camas antes
eram berços.

Acima, as gêmeas dormem lado a lado,
em camas que antes eram berços. Quadro da
artista Jana Magalhães. Garimpado em antiquário, o guarda-roupa foi pintado de branco
e recebeu aplicações de tecido nas portas, no
interior e nas gavetas, além de espelhos.
Na parte superior do dúplex, uma das varandas é o espaço de brincar das crianças.
10
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Menina e Menino

No meio da construção da casa, a estilista Gabriela
engravidou de gêmeos e a casa pode ser inaugurada já
com o sonho de uma grande família concretizado. A arquiteta criou uma casa com condições para as crianças
circularem à vontade pelos ambientes. “Eu queria ver
meus filhos brincando na grama, na terra e depois cor-

rendo para a sala, com pé sujo, sem que isso fosse um
problema”, diz a mãe. Por isso, na brinquedoteca, o piso
de concreto usinado com resina, fácil de limpar. É em
ambientes assim que crescem Olivia e Joaquim, 2 anos,
ao lado da irmã mais velha, Manuela, 3. No quarto dos
bebês, o berço duplo facilita a vida dos pais.

Acima, berço de madeira, feito
sob encomenda pelo artesão Idelbrande, tem uma solução criativa.
Em uma peça, há espaços separados para cada bebê. À dir., o espaço de brincadeira das crianças
fica no térreo, ao lado do corredor
com o gramado e as plantas.
As crianças se divertem brincando ao ar livre.

www.redeararaquara.com.br
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Fonte: revistacasaejardim.globo.com

Meninos

Quando descobriu que estava grávida, a designer
Marcela reservou dois quartos, de 14 m² cada, em seu
apartamento. Em vez de separar os gêmeos, hoje com
6 meses, ela setorizou os cômodos: enquanto um abriga os dois berços, o outro tem cadeira de amamentação,

trocador e a cama em que dorme a babá. O mapa-múndi
de feltro é a peça central da decoração e foi comprado
em Nova York. “Eu já pensava em comprá-lo antes de
engravidar. Quando aconteceu, acabei dando a sorte de
encontrar a peça”, conta.

Acima, o painel de feltro com aplicações de velcro é um brinquedo educativo e reproduz o mapa-múndi. Os
berços poderão se transformar em camas no futuro próximo. O tecido branco é uma capa, fácil de ser substituída
por outras. A cama de ferro, que era de
Marcela quando pequena, foi pintada
e hoje figura em um dos quartos dos
gêmeos Teodoro e Joaquim. Ao lado
dela, a mesinha lateral, usada pela
designer na época em que morou em
Nova York, guarda CDs, DVDs e livros.
À dir., o quadro com sapatinhos
transmite histórias de família: as botinhas de couro já foram usadas pela
mãe e pelos tios de Marcela.
12
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Santa Angelina

SI-989

Vila Harmonia

MC-CA02274

R$760.000,00

Casa Térrea: 3 dormitórios c/ ae (1 suíte), wc social,
lavabo, escritório c/ entrada independente, 3 salas
(visita, tv, e jantar), copa/cozinha c/ ae, área de serviço
c/ wc, edícula c/ 2 dormitórios, wc, churrasqueira,
forno, quintal e 4 vagas de garagem (2 cobertas).
A.T.: 768 m² - A.C.: 310 m².

(16) 3301-1717
R$1.400.000,00

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios c/ ae (1 suíte),
dormitório de serviço, sala de tv, escritório, sala
2 ambientes, copa, cozinha, wc social, lavabo,
lavanderia c/ wc, edícula c/ dormitório, sala,
cozinha, banheiro e quiosque com área de lazer.
Possibilidade de locação. Consulte!

(16) 3301-5955

Morada Center

Jd. Vale das Rosas

SI-843

R$880.000,00

(16) 3301-1717

Jardim das Roseiras R$1.450.000,00

MC-CA02247

Parque São Paulo

Casa Térrea: 3 suítes c/ closet, escritório, lavabo,
sala de visita, sala de tv, sala de jantar, sala de
jogos, cozinha c/ ae, despensa, área de serviço,
churrasqueira, piscina, 2 dormitórios, varanda, wc
(masc. e fem.), sauna, 5 vagas de garagem e quintal.
A.T.: 880,5 m² - A.C.: 431 m².

Casa Sobrado: Sup.: 3 dormitórios (2 suítes, 1
c/ closet e sacada), wc, sala c/ sacada e sala de
ginástica. Inf.: Sala, sala 2 ambientes, escritório,
cozinha, despensa, lavabo, sauna, área de serviço,
área de lazer c/ churrasqueira e piscina c/ hidro.
A.T.: 489,5 m² - A.C.: 447 m².

(16) 3301-5955
R$190.000,00

Suzy Imóveis

Morada Center

Casa Térrea: 4 dormitórios (1 suíte master c/
closet), sala 2 ambientes, lavabo, cozinha, wc social,
lavanderia, 3 vagas de garagem, portão basculante
c/ motor, portão social e churrasqueira.
A.T.: 250 m² - A.C.: 151,5 m².

HA-CA066

Residencial Cambuy

SI-150

Vila Yamada

R$380.000,00

Casa Térrea: 4 dormitórios (2 suítes), sala de
estar, sala de jantar, sala de tv (c/ varanda e wc),
lavabo, cozinha, wc social, área de serviço, edícula
c/ dormitório, wc, varanda, 4 vagas de garagem (2
cobertas) e quintal.
A.T.: 275 m² - A.C.: 218 m².

(16) 3301-1717
R$550.000,00

Suzy Imóveis

Casa Sobrado: Sup.: 4 dormitórios (3 c/ ae, 1 suíte
c/ hidro e closet), sacada e wc social. Inf.: 3 salas
(jantar/estar/TV), lavabo, cozinha c/ ae, despensa,
edícula c/ churrasqueira no piso superior.

Jardim Arangá

SI-960

Centro

(16) 3334-3158
R$470.000,00

A.T.: 256 m² - A.C.: 285 m².

TO-CA360

Jardim Santa Júlia

(16) 3114-2829
R$650.000,00

Toscano Imóveis

Casa Térrea: 4 dormitórios (2 suítes), 3 salas (estar,
jantar e tv), lavabo, escritório, área de lazer com
piscina, salão de festas com churrasqueira, vestiário,
hidro, sauna e 4 vagas de garagem (2 cobertas).

TO-CA375

Vila José Bonifácio

R$650.000,00

HA-CA121

Vale das Rosas

R$650.000,00

Habitat Imóveis

Casa Sobrado: Sup.: 1 dormitório, sala e sacada.
Inf.: 3 dormitórios (1 suíte c/ closet e 2 c/ ae),
wc social, sala c/ pé direito alto, cozinha c/ ae,
despensa, área de serviço c/ ae e quintal.

DL-V0181

Jd. Vale das Rosas

A.T.: 656 m² - A.C.: 205 m².

SI-1191

Vila Harmonia

SI-1031

Vila Harmonia

(16) 3301-1717
R$750.000,00

Casa Térrea: 4 dormitórios c/ ae (1 suíte c/
closet), 4 salas (1 c/ barzinho), copa/cozinha c/
ae, despensa, área de serviço c/ ae, área de lazer
c/ churrasqueira, forno e fogão a lenha, sauna,
dormitório e wc.
A.T.: 437 m² - A.C.: 341 m².

(16) 3301-1717
R$950.000,00

Suzy Imóveis

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 4 dormitórios (1 suíte c/ hidro e
closet), wc social, lavabo, escritório, sala de estar,
sala de jantar, cozinha c/ ae, edícula c/ dormitório,
wc, área de serviço, churrasqueira e piscina.

DL-V0211

Centro

TO-SB243

Vila Harmonia

A.T.: 600 m² - A.C.: 370 m².

TO-CA549

(16) 3114-2829

www.redeararaquara.com.br

Toscano Imóveis

TO-CA558

De Lázari Imóveis

Casa Sobrado: Sup.: 1 suíte, sala ampla, wc c/
hidro. Inf.: 3 dormitórios c/ ae (1 suíte c/ hidro),
sala 2 ambientes, lavabo, cozinha c/ ae, wc social,
área de serviço c/ wc, despensa, sala de tv e quintal.
Possibilidade de locação. Consulte!
A.T.: 420 m² - A.C.: 328 m².

(16) 3114-2829
R$1.200.000,00

De Lázari Imóveis

Casa Térrea: 4 dormitórios (2 c/ closet e 2 c/ ae), wc
social, sala de estar, sala de jantar, sala de tv, copa/
cozinha c/ ae, lavabo, área de serviço (c/ ae e wc),
varanda, churrasqueira c/ wc, 2 vagas de garagem
cobertas e quintal.
A.T.: 437,5 m² - A.C.: 267 m².

(16) 3332-8300
R$800.000,00

Toscano Imóveis

Casa Térrea: 4 dormitórios (2 suítes, 1 c/ closet), wc
social, escritório, lavabo, sala de estar, sala de jantar,
sala de tv, copa/cozinha, despensa e 2 vagas de
garagem cobertas. Edícula: varanda c/ churrasqueira,
wc e lavanderia.
A.T.: 576 m² - A.C.: 341 m².

(16) 3332-8300
R$700.000,00

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 4 dormitórios c/ ae (2 suítes), sala
ampla, lavabo, copa, cozinha c/ ae, wc social,
área de serviço, área de lazer com ampla varanda,
despensa, wc, dormitório, churrasqueira, bancada
em granito, área de serviço e quintal.
A.T.: 492,5 m² - A.C.: 328,5 m².

(16) 3114-2829

A.T.: 510 m² - A.C.: 300,5 m².

(16) 3334-3158

Casa Sobrado: 4 dormitórios c/ ae (2 suítes), wc
social, sala de visita, sala de tv, sala de jantar, cozinha
planejada, lavabo, área de serviço (c/ dormitório
e wc), quintal, área de churrasqueira, quarto de
despejo e 3 vagas de garagem (2 cobertas).
A.T.: 311 m² - A.C.: 298 m².

(16) 3301-1717
R$640.000,00

Habitat Imóveis

Toscano Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios c/ ae (1 suíte c/
hidro), sala 2 ambientes, sala de visita, wc social,
cozinha e área de serviço c/ ae, área gourmet c/
churrasqueira, wc, despensa, suíte c/ ae, piscina e
quintal. Possibilidade de locação. Consulte!
A.T.: 600 m² - A.C.: 387,5 m².

(16) 3114-2829

Toscano Imóveis
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Jardim Alvorada

R$230.000,00

Casa Térrea: 2 dormitórios (1 suíte), sala 2
ambientes, wc social, cozinha, área de serviço e
quintal.
A.T.: 200 m² - A.C.: 84 m².

TO-CA525

Condomínio Sollares

R$250.000,00

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 suite c/ closet), wc,
sala 2 ambientes, cozinha, área serviço, 2 vagas de
garagem e quintal pequeno.

Jardim Alvorada

(16) 3114-2829
R$285.000,00

A.T.: 260 m² - A.C.: 91,5 m².

DL-V0160

Cond. Marialice

(16) 3332-8300
R$295.000,00

De Lázari Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 suíte), wc social, sala,
cozinha e área de serviço.

TO-CA553

Cond. Village Alegro

A.T.: 200 m² - A.C.: 98 m².

SI-1188

Villa de Aracoara

(16) 3301-1717
R$540.000,00

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios c/ ae (1 súite), sala 2
ambientes, cozinha c/ ae, área de serviço c/ ae, wc
social, 4 vagas de garagem (2 cobertas), área de
lazer c/ churrasqueira e quintal.

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 suíte c/ closet
e ar-condicionado), sala 2 ambientes c/ arcondicionado, cozinha estilo americana, wc social,
área de serviço, 3 vagas de garagem (1 coberta)
e quintal.
A.T.: 200 m² - A.C.: 120 m².

(16) 3114-2829
R$380.000,00

Toscano Imóveis

Toscano Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 suíte), sala, wc social,
cozinha c/ ae, área gourmet com churrasqueira e wc.

A.T.: 267 m² - A.C.: 70,5 m².

SI-1191

Vila de Aracoara

(16) 3301-1717
R$550.000,00

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios c/ ae (1 suíte), wc social,
sala de visita, sala de jantar, cozinha c/ ae, área de
serviço c/ ae, área gourmet, piscina, wc de serviço e
quintal.
A.T.: 481,5 m² - A.C.: 210 m².

TO-CA615

Jardim Acácias

(16) 3114-2829
R$640.000,00

Toscano Imóveis

Casa Térrea: 3 suítes (1 c/ closet), sala de estar, sala
de jantar, sala de tv, copa, cozinha, lavabo, lavanderia
e área de lazer c/ wc.

SI-1062

Buona Vitta

(16) 3301-1717
R$690.000,00

A.T.: 388,5 m² - A.C.: 184,5 m².

HA-CF006

Acácias I

TO-CA616

Jardim Acácias

(16) 3334-3158
R$690.000,00

Casa Térrea: 3 dormitórios c/ ae (1 suíte
com closet e área privativa ajardinada), sala 2
ambientes, lavabo, escritório, cozinha c/ ae, área
de serviço com despensa, varanda, churrasqueira,
quintal e 4 vagas de garagem (2 cobertas).
A.T.: 377 m² - A.C.: 192 m².

(16) 3114-2829
R$750.000,00

Habitat Imóveis

Toscano Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios c/ ae (1 suíte c/ closet),
sala 2 ambientes, cozinha c/ ae, wc social, área de
serviço, área de lazer c/ churrasqueira, wc, 2 vagas de
garagem cobertas, quintal e energia solar.

DL-V0207

VillageDamhaI

MC-CA02460

Quinta das Tipuanas

R$750.000,00

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 suíte c/ closet), wc
social, sala 2 ambientes, lavabo, escritório, cozinha
planejada, lavanderia, despensa c/ prateleiras, área
de lazer (c/ churrasqueira e cooktop), wc, quintal
calçado e 4 vagas de garagem (2 cobertas).
A.T.: 278 m² - A.C.: 160 m².

(16) 3301-5955
R$790.000,00

De Lázari Imóveis

Morada Center

Casa Térrea: 3 suítes (1 c/ closet), sala 2
ambientes, escritório, lavabo, cozinha, área de
serviço, varanda, espaço gourmet c/ lavatório e
wc, quintal e 4 vagas de garagem (2 cobertas).

A.T.: 360 m² - A.C.: 190 m².

SI-1198

Residencial Damha

R$720.000,00

TO-CA607
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Toscano Imóveis

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 3 suítes c/ ae (1 c/ closet), sala c/ pé
direito alto, lavabo, escritório c/ ae, cozinha (c/ ae
e mesa de refeição rápida), área de serviço c/ ae
e área gourmet.
A.T.: 282 m² - A.C.: 163,5 m².

SI-1181

Resid. Acácias I

(16) 3301-1717
R$750.000,00

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 3 suítes (2 com closet), sala c/ sanca,
cozinha estilo americana, escritório c/ ae, área de
serviço, despensa, área gourmet c/ ae e piscina.
A.T.: 377 m² - A.C.: 204 m².

SI-1205

Acácias II

(16) 3301-1717
R$780.000,00

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 3 suítes (1 c/ closet), sala de visita,
sala de jantar, cozinha c/ ae, área de serviço c/ ae,
área gourmet c/ churrasqueira, wc, quintal e 4
vagas de garagem (2 cobertas).
A.T.: 377 m² - A.C.: 188 m².

SI-1034

Village Damha I

A.T.: 336 m² - A.C.: 191,5 m².

(16) 3114-2829

Casa Térrea: 3 suítes (1 c/ closet), sala ampla c/ pé
direito alto, escritório c/ ae, lavabo, cozinha estilo
americana, área de serviço c/ ae, área gourmet com
churrasqueira, piscina e wc.

(16) 3301-1717

A.T.: 377 m² - A.C.: 166,5 m².

(16) 3332-8300

Suzy Imóveis

SI-1212

(16) 3301-1717
R$850.000,00

Suzy Imóveis

Casa Sobrado: Sup.: 3 dormitórios (1 suíte com
closet), sala de tv c/ sacada e wc social. Inf.: Sala 2
ambientes c/ lustre de cascata com cristais, escada
com corrimão de vidro, cozinha planejada, área de
serviço c/ ae, despensa e churrasqueira.
A.T.: 292 m² - A.C.: 257,5 m².

(16) 3301-1717

Suzy Imóveis

www.redeararaquara.com.br

Nascente do Jaraguá

HA-CF005

Village Damha II

R$880.000,00

Casa Sobrado: Sup.: 3 suítes (1 master c/ closet e
sacada), escritório, mezanino c/ 2 sacadas, área de
lazer c/ churrasqueira, dormitório, wc e aquecedor
solar. Inf.: Sala 2 ambientes c/ pé direito alto, lavabo,
cozinha c/ ae e área de serviço.
A.T.: 415,5 m² - A.C.: 223,5 m².

(16) 3334-3158
R$990.000,00

Habitat Imóveis

Casa Sobrado: 3 suítes c/ ae (1 com closet), escritório,
lavabo, sala 2 ambientes, sala de tv, home office, wc
social, cozinha estilo americana c/ ae, área de serviço,
área gourmet e 4 vagas de garagem (2 cobertas).

Resid. Gran Village

TO-SB237

Cond. Piemonte

R$980.000,00

(16) 3114-2829
R$1.180.000,00

A.T.: 261 m² - A.C.: 227 m².

SI-1213

Salto Grande

(16) 3301-1717
R$1.260.000,00

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 3 suítes, sala 2 ambientes, sala de tv,
escritório, lavabo, cozinha, área gourmet, piscina,
vestiário, wc, aquecimento solar, paisagismo e 3
vagas de garagem cobertas.

SI-1022

Residencial Damha R$1.500.000,00

SI-1119

Suzy Imóveis

TO-CA604

Jardim Universal

Suzy Imóveis

Casa Térrea: 3 suítes c/ ae (1 c/ closet), sala
3 ambientes c/ pé direito de 4,5m, lavabo,
escritório c/ ae, cozinha c/ ae, espaço gourmet c/
churrasqueira, área de serviço c/ ae, área de lazer
c/ piscina, cascata e prainha.
A.T.: 445 m² - A.C.: 241 m².

(16) 3114-2829
R$130.000,00

Toscano Imóveis

Casa Térrea: 3 suítes c/ ae (1 c/ closet), sala de visitas
sala de jantar, escritório, cozinha c/ ae, área de serviço
c/ ae, área gourmet c/ varanda, churrasqueira, piscina,
ducha, wc externo, jardim e 4 vagas de garagem (2
cobertas).
A.T.: 492 m² - A.C.: 241 m².

(16) 3301-1717

A.T.: 445 m².

(16) 3301-1717

Casa Sobrado: Sup.: 4 suítes (1 c/ hidro, 3 c/ ae).
Inf.: Sala 3 ambientes, lavabo, cozinha c/ ae, área de
serviço (c/ ae, dormitório e wc), área de lazer com
churrasqueira, forno, despensa, wc, sauna, ofurô c/
cascata e deck de madeira, ducha e quintal.
A.T.: 598,5 m² - A.C.: 340 m².

Toscano Imóveis

Apto. Padrão: Parque Álamo. 2 dormitórios,
sala, cozinha tipo americana, wc, área de serviço
e 1 vaga na garagem.
A.U.: 46 m².

MC-AP00378

Jardim do Bosque

R$140.000,00

Apto. Padrão: Parque Aquiles. 2 dormitórios,
sala, cozinha, lavanderia e wc social.

Vila Xavier

(16) 3301-5955
R$140.000,00

A.U.: 49 m².

SI-1083

Jardim das Flores

(16) 3301-1717
R$140.000,00

Morada Center

Apto. Padrão: Condomínio Parque Astral. 2
dormitórios, sala, cozinha, área de serviço, wc
social e 1 vaga na garagem.
A.U.: 45 m².

Suzy Imóveis

Apto. Padrão: Golden Park. 2 dormitórios, sala,
cozinha, wc, área de serviço e 1 vaga na garagem.
Possibilidade de locação. Consulte!

FO-AP225

Vila Xavier

(16) 3322-0711
R$150.000,00

Font’ Imóveis

Apto. Padrão: 2 dormitórios, sala, cozinha, wc,
lavanderia e garagem. Condomínio c/ portaria
24h, salão de festa e playground.
A.U.: 46,5 m².

DL-V0206

Parque Laranjeiras

(16) 3332-8300
R$160.000,00

De Lázari Imóveis

Apto. Padrão: Resid. das Flores. 2 dormitórios,
sala, cozinha, wc social e área de serviço c/ wc.

HA-AP011

Parque Laranjeiras

(16) 3334-3158
R$175.000,00

Habitat Imóveis

Apto. Padrão: Resid. Golden Park. 2 dormitórios
c/ ae, sala, cozinha c/ ae, lavanderia c/ ae, wc e 1
vaga coberta na garagem.
A.U.: 58 m².

FO-AP224

Jardim Botânico

(16) 3322-0711
R$192.000,00

Font’ Imóveis

Apto. Térreo: Resid. Riacho Doce. 2 dormitórios,
sala 2 ambientes, varanda, cozinha c/ ae, wc
social, lavanderia e 1 vaga de garagem coberta.

SI-1195

Centro

(16) 3301-1717
R$200.000,00

A.U.: 56,5 m².

HA-AP014

Jardim do Carmo

(16) 3334-3158
R$230.000,00

Suzy Imóveis

Apto. Padrão: Edifício Regência. 2 dormitórios,
sala, cozinha, wc social, área de serviço c/ wc.
Localização privilegiada.
A.U.: 65,5 m².

Habitat Imóveis

Apto. Padrão: Spazio Aracaju. 2 dormitórios
c/ ae, sala, cozinha, wc social, área de serviço e
garagem. Ótimo para investidores, o apartamento
está alugado.

FO-AP253

Centro

(16) 3322-0711
R$250.000,00

Font’ Imóveis

Apto. Padrão: 2 dormitórios c/ ae, sala 2 ambientes,
cozinha c/ ae, área de serviço c/ wc, wc social e 1 vaga
coberta na garagem.

A.U.: 44 m².

FO-AP112

(16) 3322-0711

www.redeararaquara.com.br

Font’ Imóveis

DL-V0226

(16) 3332-8300

De Lázari Imóveis
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Centro

R$250.000,00

Apto. Padrão: 2 dormitórios c/ ae, sala, cozinha, wc
social e área de serviço c/ wc.

Jardim Magnólias I

R$270.000,00

A.U.: 63 m².

DL-V0180

Centro

(16) 3332-8300
R$295.000,00

A.T.: 121 m² - A.U.: 63 m².

De Lázari Imóveis

Apto. Padrão: Edifício Gonçalves Dias. 2
dormitórios c/ ae, sala 2 ambientes c/ sacada,
cozinha c/ ae, área de serviço c/ ae, wc social e 1
vaga na garagem.

TO-AP247

Jardim Magnólias

(16) 3114-2829
R$300.000,00

A.T.: 119 m² - A.U.: 55,5 m².

TO-AP341

Vila Ferroviária

(16) 3114-2822
R$310.000,00

Toscano Imóveis

Apto. Padrão: Cond. Costa do Sol. 2 dormitórios
(1 suíte), sala c/ sacada, cozinha, área de serviço e
1 vaga na garagem.

DL-V0164

Jardim Primavera

R$330.000,00

FO-AP115

Toscano Imóveis

Apto. Padrão: Resid. Vancouver. 2 dormitórios
(1 suíte), wc, sala, cozinha, área de serviço e área
gourmet. Condomínio c/ área de lazer, piscina,
churrasqueira, salão de festa, sala de jogos,
playground e portaria 24h. Apartamento mobiliado.
A.U.: 63 m².

(16) 3332-8300

A.U.: 63 m².

(16) 3322-0711

Apto. Padrão: Resid. Vancouver. 2 dormitórios
(1 suíte), sala c/ rack, varanda (c/ churrasqueira e
pia), cozinha tipo americana c/ ae, wc social c/ ae,
área de serviço e 2 vagas de garagem.

De Lázari Imóveis

Apto. Duplex: Edifício Primavera. 2 dormitórios
c/ sacada, sala c/ sacada, lavabo, wc social,
cozinha, área de serviço c/ wc e 2 vagas na
garagem.
A.U.: 82 m².

Font’ Imóveis

TO-AP267

Centro

(16) 3114-2829
R$200.000,00

Toscano Imóveis

Apto. Padrão: Condomínio Abbocato. 3
dormitórios, sala c/ sacada, cozinha, área de
serviço, wc social e garagem. Possibilidade de
locação. Consulte!
A.U.: 63 m².

FO-58

Vila Xavier

R$340.000,00

Apto. Padrão: Resid. Vida Plena. 3 dormitórios (1
suíte e 2 c/ ae), sala com sanca, varanda, cozinha
tipo americana c/ ae, wc social, área de serviço c/
ae, aquecimento a gás e 1 vaga na garagem.

Jardim dos Ipês

(16) 3322-0711
R$475.000,00

A.T.: 118 m² - A.U.: 67 m².

TO-AP323

Centro

HA-AP013

Carmo

FO-AP252

Centro

FO-AP241

Centro

DL-0601
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(16) 3114-2829
R$540.000,00

Apto. Padrão: Edifício Manhattan Residence.
Acabamento de 1ª linha, móveis planejados em
todo o apartamento e sala com varanda c/ vista
para o Parque Infantil. Condomínio c/ área de lazer
c/ churrasqueira, salão de festa p/ 40 pessoas.
A.T.: 235,5 m² - A.U.: 140 m².

(16) 3334-3158
R$550.000,00

Font’ Imóveis

Apto. Padrão: Edifício Le Privilège. 3 dormitórios
c/ ae (1 suíte), sala ampla, cozinha c/ ae, lavabo,
wc social, área de serviço e 2 vagas de garagem.
Condomínio c/ portaria 24h, área de lazer c/
piscina e playground.
A.T.: 218,5 m² - A.U.: 133 m².

(16) 3322-0711
R$850.000,00

Habitat Imóveis

Apto. Padrão: Edifício Piazza Del Carmo. 3
dormitórios c/ ae (1 suíte), sala c/ sacada, wc
social, cozinha c/ ae, área de serviço c/ wc e 2
vagas de garagem no subsolo. Possibilidade de
locação. Consulte!
A.T.: 203,5 m² - A.U.: 106 m².

(16) 3322-0711
R$650.000,00

Toscano Imóveis

Font’ Imóveis

Apto. Padrão: Edifício Rosa de Ouro. 3 dormitórios
c/ ae (2 suítes), sala de estar, jantar e tv com
sacada, sala de tv com sacada, lavabo, cozinha c/
ae, despensa, lavanderia (c/ dormitório e wc) e 3
vagas na garagem.
A.T.: 339 m² - A.U.: 238,5 m².

(16) 3332-8300

De Lázari Imóveis

SI-607

Centro

FO-AP251

Centro

TO-AP129

Centro

TO-AP284

Centro

DL-V0220

Apto. Padrão: 3 dormitórios c/ ae (1 suíte), wc
social, sala de visita c/ sacada, sala de jantar,
lavabo, cozinha c/ ae, área de serviço (c/ ae e wc),
despensa e 2 vagas de garagem. Aceita imóvel de
menor valor.
A.T.: 224,5 m² - A.U.: 115,5 m².

(16) 3301-1717
R$550.000,00

Toscano Imóveis

Apto. Padrão: Edifício Central Park. 3 dormitórios
c/ ae (1 suíte), sala 3 ambientes, lavabo, sacada,
wc social, cozinha c/ ae, área de serviço (c/ ae,
dormitório e wc) e 3 vagas na garagem (2 cobertas).
Possibilidade de locação. Consulte!
A.T.: 258 m² - A.U.: 168 m².

(16) 3114-2829
R$850.000,00

Font’ Imóveis

Apto. Padrão: Edifício Residencial Park. 3
dormitórios c/ ae (1 suíte c/ sacada), sala 2
ambientes c/ sacada, sala de tv, lavabo, cozinha
c/ ae, wc social, área de serviço (c/ ae e wc) e 2
vagas na garagem.
A.T.: 287 m² - A.U.: 164,5 m².

(16) 3114-2829
R$750.000,00

Suzy Imóveis

Apto. Padrão: Ed. Resid. Duetto. 3 dormitórios
c/ ae (1 suite), sala c/ sacada gourmet, cozinha,
lavabo, wc social, área de serviço e 2 vagas
cobertas na garagem. Possibilidade de locação.
Consulte!
A.U.: 102 m².

(16) 3322-0711
R$590.000,00

Font’ Imóveis

Toscano Imóveis

Apto. Padrão: Edifício Rosa de Ouro. 3 dormitórios
c/ ae (2 suítes), sala de estar, jantar e tv com
sacada, sala de tv com sacada, lavabo, cozinha c/
ae, despensa, lavanderia (c/ dormitório e wc) e 3
vagas na garagem.
A.T.: 339 m² - A.U.: 238,5 m².

(16) 3332-8300

De Lázari Imóveis

www.redeararaquara.com.br

por Lincoln Ferri Amaral, arquiteto

Sábado tem “SOPA”
No final de semana, enquanto as obras oficiais da
cidade param e seus personagens principais tiram
dois dias de folga para descansar, a periferia começa
a agitar.
Basta um passeio pelos bairros da periferia da
cidade para observar seu crescimento horizontal,
cena que faz bem aos olhos de apaixonados pela
construção civil.
Os bairros não param, lojas e comércio de materiais de construção ficam abertos 24 horas. É o desenvolvimento e crescimento do patrimônio pessoal das famílias de classe média.
Durante a semana, os profissionais da construção

www.redeararaquara.com.br

civil estão ocupados com seus empregos ou empreitadas construindo para outros. No fim de semana é diferente, principalmente no domingo. Não há
descanso.
Através de mutirão ou individualmente, esses
profissionais se dedicam a concluir suas próprias
moradias e também de seus vizinhos, até que aos
poucos, a região tome forma de cidade.
Esses profissionais, sejam eles pedreiros, serventes, carpinteiros ou pintores, aos finais de semana
se transformam em engenheiros, artistas plásticos,
paisagistas e arquitetos.
De uma forma mágica aplicam seus conhecimentos
aprendidos na prática do dia-a-dia, projetando, calculando e executando estruturas numa ligeireza incrível
promovendo o desenvolvimento das periferias.
“SOPA” é o nome dado ao concreto feito sem betoneira, batido em roda, duas pessoas com enxada na
mão que quase sempre utiliza o asfalto como masseira.
Os vizinhos se unem, colaboram e vencem a concretagem da lajinha da edícula ou o lajão da casa
encerrando o dia em festa com churrasco, cerveja e
boa prosa.
A periferia deixa de ser o extremo e se torna subcentros importantes no desenvolvimento da cidade
e no agito dos negócios. A impressão que se tem é
que nestes bairros a crise não chegou.
Salve o dia da “SOPA” realiza o sonho da casa própria e abastece o comércio local de vizinhança. A periferia é mágica sim, e apaixonante.
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Para anunciar sua empresa na Revista da Rede,
ligue para (16) 3335-3564
ou envie email para midia@tarp.com.br
Parque São Paulo

R$45.000,00

Terreno: Medindo 5 x 25 m, murado de um lado e
no fundo.

Jd. das Paineiras

R$65.000,00

A.T.: 125 m².

DL-V0215

Vila Xavier

(16) 3332-8300
R$65.000,00

A.T.: 300,5 m².

De Lázari Imóveis

Terreno: Lote em excelente localização no bairro,
região com toda infraestrutura de serviços, escolas,
comércio e transporte, próximo ao centro da cidade.

DL-V0061

Parque São Paulo

(16) 3332-8300
R$75.000,00

A.T.: 205 m².

TO-TE579

Jardim São Gabriel

TO-TE564

Vila Xavier

(16) 3114-2829
R$80.000,00

R$99.000,00

Toscano Imóveis

Terreno: Lote em excelente localização no bairro,
região com toda infraestrutura de serviços, escolas,
comércio e transporte, próximo ao centro da cidade.

TO-TE574

Vila Xavier

R$125.000,00

DL-V0236

Vila Xavier

R$85.000,00

Vila Harmonia

R$150.000,00

A.T.: 206 m².

TO-TE575

Residencial Cambuy

R$120.000,00

Centro

R$450.000,00

SI-640

Vila Biagioni

R$140.000,00

Terreno: Lote muito bem localizado no bairro, todo
murado, plano, com quartinho e banheiro. No terreno
existem diversas árvores frutíferas produzindo.

TO-TE572

Jardim Higienópolis

(16) 3114-2829
R$260.000,00

Toscano Imóveis

Terreno: Excelente lote para construção de imóvel
comercial, na entrada da cidade, próximo à Cutrale.

SI-1202

Centro

(16) 3301-1717
R$680.000,00

A.T.: 864 m².

FO-T010

Suzy Imóveis

A.T.: 408 m².

Font’ Imóveis

Terreno: Área com 2 lotes desmembrados, ótima
localização, próximos ao Centralizado. Vendidos
juntos (12 x 36 m cada, total de 432 m² cada).

(16) 3322-0711

Terreno: Excelente lote de esquina.

(16) 3301-1717

A.T.: 360 m².

FO-T009

Toscano Imóveis

A.T.: 500 m².

De Lázari Imóveis

Terreno: Excelente lote, plano, em ótima localização.
Construções dos 2 lados e na divisa do fundo. Próximo
a Panificadora Pão da Terra.

(16) 3322-0711

Terreno: Lote em excelente localização no bairro,
região com toda infraestrutura de serviços, escolas,
comércio e transporte, próximo ao centro da cidade.

(16) 3114-2829

A.T.: 285 m².

DL-V0161

De Lázari Imóveis

A.T.: 301 m².

Toscano Imóveis

Terreno: Lote plano, esquina c/ av. Vicente J. Freire.

(16) 3332-8300

Terreno: Excelente lote medindo 10 x 25 m.

(16) 3332-8300

A.T.: 341 m².

(16) 3114-2829

De Lázari Imóveis

A.T.: 250 m².

Toscano Imóveis

Terreno: Lote muito bem localizado no bairro, ao
lado do Condomínio Ravena, a 3 quadras da Escola
Muncipal, próximo a comércio, supermercados e
serviços, servido por linhas de ônibus, a 5 quadras da
Coeducar e a 800 m do Shopping Jaraguá.
A.T.: 268 m².

(16) 3114-2829

Terreno: Lote de esquina, próximo a Av. Santos
Dumont. Dimensões: 7,38 x 15,00 x 22,20 x 19,80 m.

Suzy Imóveis

Terreno: Excelente lote com frente para a av. São
Paulo, ao lado do Terminal Rodoviário de Integração.

A.T.: 600 m².

Font’ Imóveis

DL-V0167

Jardim Alvorada

(16) 3332-8300
R$73.000,00

De Lázari Imóveis

Terreno: Lote com ótima localização no condomínio,
plano e pronto para construir.

A.T.: 200 m².

TO-TE580
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(16) 3114-2829

Toscano Imóveis

www.redeararaquara.com.br

Resid. Alvorada

R$75.000,00

Terreno: Ótimo lote, medindo 10 x 20 m.

A.T.: 200 m².

FO-T021

Pq. Atlanta Urbamais

TO-TE560

Buona Vitta

(16) 3322-0711
R$100.000,00

Terreno: Lote bem localizado no condomínio, plano.
Condomínio c/ toda infraestrutura de urbanização e
lazer c/ churrasqueira, salão de festa, espaço fitness,
espaço p/ leitura, piscina, pista de cooper, playground,
quadra poliesportiva, quadra gramada e portaria 24h.
A.T.: 200 m².

(16) 3114-2829
R$140.000,00

Font’ Imóveis

Toscano Imóveis

Terreno: Excelente lote em condomínio fechado.

Para anunciar sua empresa na Revista da Rede,
ligue para (16) 3335-3564
ou envie email para midia@tarp.com.br
Jd. Botânico

R$130.000,00

A.T.: 275 m².

DL-V0168

Village Damha I

(16) 3332-8300
R$150.000,00

A.T.: 360 m².

SI-733

Buona Vitta

(16) 3301-1717
R$150.000,00

Jardim Acácias II

R$180.000,00

MC-TE00864

Village Dahma III

R$160.000,00

Jd. Magnólias II

R$490.000,00

TO-TE559

Salto Grande III

R$225.000,00

Terreno: Excelente lote residencial, situado em
condomínio de alto padrão, medindo 14 x 30,7 m.

FO-T012

Residencial Damha

(16) 3322-0711
R$600.000,00

A.T.: 1.080 m².

HA-TC118

Toscano Imóveis

A.T.: 430,5 m².

Habitat Imóveis

Terreno: Excelente lote, em condomínio de alto
padrão, com 24 m de frente.

(16) 3334-3158

Terreno: Ótimo lote em excelente localização no
condomínio, próximo a Portaria e Área de Lazer.
Plano, pronto para construir.

(16) 3114-2829

A.T.: 377 m².

HA-TC117

Morada Center

A.T.: 310,5 m².

Font’ Imóveis

Terreno: Excelente lote, pronto para construir.
Loteamento fechado c/ portaria 24h, salão de festas
com churrasqueira, piscina adulto e infantil, sauna,
playground e minicampo.

(16) 3334-3158

Terreno: Ótimo lote, medindo 13,20m de frente,
25m nas laterais e 10,25m na linha de fundo.

(16) 3301-5955

A.T.: 360 m².

FO-T023

De Lázari Imóveis

A.T.: 293 m².

Suzy Imóveis

Terreno: Excelente lote, ilhado, medindo 12 x 30 m,
com vizinhança em um dos lados.

(16) 3322-0711

Terreno: Lote com caída favorável e vista para a
cidade.

Font’ Imóveis

Terreno: Lote com excelente localização no
condomínio, próximo à portaria e área de lazer. Plano
e pronto para construir.
A.T.: 652 m².

Habitat Imóveis

TO-TE565

Jd. Maria Luiza IV

(16) 3114-2829
R$150.000,00

Toscano Imóveis

Área de Lazer: 1 dormitório, 2 wc, varanda
grande c/ madeiramento aparente (c/ pia,
churrasqueira, forno e fogão a lenha), ducha,
piscina e entrada coberta p/ vários carros.
A.T.: 193 m² - A.C.: 130 m².

DL-V0114

Parque Planalto

TO-CH126

Chácara Flora

R$150.000,00

Chácara: Terreno plano de esquina, próximo a
represa. Excelente para construção de chácara
residencial ou área de lazer.

Chácara Flora

A.T.: 1.832,5 m².

SI-1206

(16) 3301-1717

www.redeararaquara.com.br

(16) 3332-8300
R$1.800,00 / mês

Chácara para Locação: Chácara São Francisco II.
Casa de madeira com 3 dormitórios (1 suíte), wc
social, sala 2 ambientes, varanda, sala de jantar,
cozinha c/ ae, área de serviço, 3 vagas de garagem
cobertas, depósito e 1 suíte para hóspedes.
A.T.: 6.000 m² - A.C.: 304,5 m².

(16) 3114-2829
R$150.000,00

De Lázari Imóveis

Toscano Imóveis

Chácara: Terreno plano, pronto para construir.

A.T.: 1.832,5 m².

Suzy Imóveis

DL-V0129

(16) 3332-8300

De Lázari Imóveis
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Recr. Camp. Idanorma

R$260.000,00

Chácara: Toda cercada com alambrado, excelente
localização. Com caixa d’água, barracão, vestiário e
campo de futebol cercado.

Cociza

R$330.000,00

A.T.: 5.290 m².

HA-CH003

Chácara Flora

(16) 3334-3158
R$350.000,00

A.T.: 5.100 m² - A.C.: 120 m².

Habitat Imóveis

Chácara para Locação: Própria para área de
lazer, com piscina de 45 mil litros, área coberta, 1
dormitório, 2 wc, minicampo de futebol iluminado
e estacionamento. Toda ajardinada.

DL-V0217

Jardim Brasília

(16) 3332-8300
R$980.000,00

A.T.: 1.832,5 m² - A.C.: 140 m².

MC-CH00098

(16) 3301-5955

Morada Center

SI-1091

Centro

DL-0366

Vila Xavier

FO-82

Fonte

MC-SC00048

Vale do Sol

MC-SL00146

Santana

MC-SL00195

Centro

R$450,00 / mês

Salão Comercial para Locação: Salão c/ wc.

(16) 3322-0711
R$600,00 / mês

R$700,00 / mês

Morada Center

Salão Comercial para Locação: Com wc,
antessala, varanda e despensa.

(16) 3301-5955
R$1.000,00 / mês

Morada Center

Salão Comercial para Locação: Com 2 wc.

(16) 3301-5955
R$800,00 / mês

Font’ Imóveis

Sala Comercial para Locação: 2
salas disponíveis, uma grande medindo
aproximadamente 16 m² e uma menor medindo
aproximadamente 12 m².

(16) 3301-5955

Chácara: 2 dormitórios, sala, cozinha, wc, área de
serviço, varanda c/ churrasqueira e wc.

Morada Center

Salão Comercial para Locação: Salão c/ lavabo
e wc. Ótima localização: Rua 3 (São Bento) quase
esquina com a Av. Cristóvão Colombo.

Jardim Silvânia

FO-69

Centro

TO-SC198

Vila Xavier

TO-SC120

Vila Donofre

Toscano Imóveis

Sala Comercial: Com 7 salas (todas com ligação
de água, lavatório), sendo: 1 sala ampla para
recepção com balcão de granito, 5 salas para
atendimento/escritório e 1 sala ampla para
atividades diversas, 2 wc adaptados e cozinha c/
ae. Possibilidade de locação. Consulte!

(16) 3114-2829
R$1.200,00 / mês

Font’ Imóveis

Salão Comercial para Locação: Edifício
Central. Sala c/ mezanino.

(16) 3114-2829
R$900.000,00

Font’ Imóveis

Salão Comercial para Locação: Com 2 salas c/
wc. Ótima localização.

(16) 3322-0711
R$700,00 / mês

De Lázari Imóveis

Salão Comercial para Locação: Salão novo c/
wc.

(16) 3322-0711
R$600,00 / mês

Suzy Imóveis

Salas Comerciais para Locação: Valor por sala.

(16) 3332-8300

Vila Cidade Industrial R$550,00 / mês

FO-76

Chácara: 3 dormitórios c/ ae (1 suíte), wc social,
sala de jantar, sala de tv, sala de visita, escritório,
cozinha planejada, área de serviço, varanda, 4
vagas de garagem cobertas, piscina, residência de
caseiro e jardim.
A.T.: 3.543 m² - 450 m².

(16) 3301-1717
R$400,00 / mês

De Lázari Imóveis

Toscano Imóveis

Salão Comercial para Locação: Com 2 wc,
cozinha, salão para depósito e cobertura frontal.

A.T.: 100 m² - A.C.: 100 m².

FO-86

Centro

DL-0361
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(16) 3322-0711
R$1.500,00 / mês

Font’ Imóveis

Salão Comercial para Locação: Ótima
localização.

(16) 3332-8300

De Lázari Imóveis

DL-0603

(16) 3332-8300

Jardim dos Manacás R$1.500,00 / mês

TO-SC148

De Lázari Imóveis

Sala Comercial para Locação: Ed. Victória
Business. Sala ampla com espaço para modulação
de acordo com a atividade. 2 wc, copa e sacada
de serviço. Edifício c/ espaço para convenções,
estacionamento monitorado e controle de acesso.
A.U.: 50 m².

(16) 3114-2829

Toscano Imóveis

www.redeararaquara.com.br

Jd. Cruzeiro do Sul I R$1.500,00 / mês

MC-SL00217

(16) 3301-5955

Jardim dos Manacás R$1.500,00 / mês

MC-SC00049

Parque São Paulo

Salão Comercial para Locação: Salão c/ forro
de alumínio e wc.

Sala Comercial para Locação: Com copa, wc e
sacada. Próximo ao Shopping Jaraguá.

(16) 3301-5955
R$1.750,00 / mês

Morada Center

Morada Center

Salão Comercial para Locação: Com 2 wc
e cozinha. Ótima localização, na esquina da R.
Galileu Galilei.

Vila Xavier

MC-SL00216

Centro

FO-73

Centro

R$1.500,00 / mês

(16) 3301-5955
R$1.700,00 / mês

R$2.000,00 / mês

FO-64

Vale do Sol

R$2.000,00 / mês

Font’ Imóveis

Salão Comercial para Locação: Com 2 wc,
copa, quintal e cisterna.

Morada Center

Salão Comercial para Locação: C/ escritório,
2 wc, copa/cozinha, área de serviço e pequeno
quintal. Ótima localização, em frente ao Clube 27
de Outubro.

(16) 3322-0711

A.T. 300 m² - A.C.: 195 m².

(16) 3322-0711

Salão Comercial para Locação: Com wc e
escritório.

Font’ Imóveis

Salão Comercial para Locação: Sobrado
comercial com vitrine, área para atendimento
comercial, provadores, pequena cozinha, quartinho
no fundo e piso superior c/ 3 salas e 1 wc.
A.T.: 113 m² - A.C.: 105 m².

TO-SC195

Centro

(16) 3114-2829
R$3.500,00 / mês

Toscano Imóveis

Salão Comercial para Locação: Salão
comercial na frente (c/ 82 m²), salão comercial no
fundo (42 m²) c/ sobreloja, edícula assobradada c/
2 salas, lavanderia, área de serviço, wc e garagem.

A.T.: 270,5 m² - A.C.: 178,5 m².

DL-0595

Centro

FO-75

Pq. das Hortências

(16) 3332-8300
R$5.000,00 / mês

Salão Comercial para Locação: Localização
privilegiada, em frente à Câmara Municipal,
composto por salão principal e escritório.

(16) 3322-0711
R$130.000,00

De Lázari Imóveis

Font’ Imóveis

Salão Comercial: C/ wc e área frontal coberta.
No fundo: casa c/ 2 dormitórios (1 suíte), sala,
cozinha, wc social, área de serviço e garagem
coberta. Possibilidade de locação. Consulte!

MC-SL00184

Centro

MC-SL00207

Jd. Nova América

(16) 3301-5955
R$10.000,00 / mês

Salão Comercial para Locação: Sup.: salão,
auditório, 2 wc (masc. e fem.), despensa e sala
de reunião. Inf.: salão, recepção, 2 wc (masc. e
fem.), cozinha, 2 despensas, lavanderia, quintal
e auditório.
A.T. 320 m² - A.C.: 573 m².

(16) 3301-5955
R$280.000,00

Morada Center

Morada Center

Sala Comercial: Edifício América. Excelente
sala comercial, situada no 16° andar (sol da
manhã). Recepção, 2 salas, copa, 2 wc e 1 vaga
de garagem.
A.U.: 33,5 m².

FO-83

Jardim Tabapuã

TO-SC194

Jardim Brasil

(16) 3322-0711
R$300.000,00

FO-S001

(16) 3322-0711

Font’ Imóveis

Salão Comercial: Padaria Tabapuã, com todos os
equipamentos, maquinários e etc. Imóvel c/ salão
de vendas, depósito, 2 wc, área de manipulação,
recuo c/ estacionamento e área p/ carga/descarga.
Possibilidade de locação. Consulte!
A.T.: 147,5 m² - A.C.: 95 m².

(16) 3114-2829
R$2.000,00 / mês

Font’ Imóveis

Toscano Imóveis

Barracão: Antigo lava-jato, com frente para a Av.
Vaz Filho, com área de escritório e wc. Pé direito
de 6 m.

Jardim Regina

R$2.500,00 / mês

Barracão para Locação: Salão grande, copa, 3
wc (1 adaptado para p.n.e.), mezanino, quintal,
estacionamento na frente e portão de entrada
alto (entra caminhão).
A.T.: 300 m² - A.C.: 240 m².

TO-BA116

Jardim Arco-Íris

(16) 3114-2829
R$3.500,00 / mês

Toscano Imóveis

Barracão para Locação: Com piso cimentado,
pé direito de 6 m, 3 salas (2 c/ forro de madeira), 2
wc, cozinha e despejo.

DL-0575

Centro

A.T.: 2.015,5 m² - A.C.: 748 m².

MC-BA0027

(16) 3301-5955

www.redeararaquara.com.br

Morada Center

(16) 3332-8300
R$4.500,00 / mês

De Lázari Imóveis

Barracão para Locação: Com 2 grandes galpões,
banheiros, escritórios, cozinha e grande área de
estacionamento. Local seguro, próximo à Igreja de
São Geraldo. Antiga fábrica de bombas Imperial.
A.T. 1.200 m² - A.C.: 800 m².

FO-74

(16) 3322-0711

Font’ Imóveis
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Para anunciar sua empresa na Revista da Rede,
ligue para (16) 3335-3564
ou envie email para midia@tarp.com.br
Jd. Rafaela Micelli

R$650.000,00

Barracão: Com pé direito de 7 m, cobertura
c/ estrutura metálica e telha galvanizada, piso
cimentado c/ 15 cm de espessura, 2 wc, copinha,
amplo estacionamento no recuo de 5 m (10 vagas).

Vila Yamada

R$410.000,00

A.T.: 430 m² - A.C.: 400 m².

HA-BA001

Jd. Rafaela Micelli

(16) 3334-3158
R$650.000,00

A.T.: 600 m² - A.C.: 450 m².

TO-BA113

Cociza

(16) 3114-2829
R$3.000.000,00

Toscano Imóveis

Barracão: Com escritório, wc (masculino e
feminino) e energia trifásica. Excelente para
comércio: serralheria, oficina, etc. Ótima
localização.

TO-BA114

Habitat Imóveis

Barracão: De esquina, c/ pé direito de 7 m, cobertura
c/ estrutura metálica e telhas galvanizadas, piso
cimentado c/ 15 cm de espessura, divisórias internas,
amplo estacionamento c/ 8 vagas e área para carga e
descarga com portão. Atualmente alugado.
A.T.: 580 m² - A.C.: 430 m².

(16) 3114-2829

Toscano Imóveis

Barracão: Barracão de 40 x 85 m com pé direito
de 7,4 m, 4 wc, 2 pequenas residências e 1 poço
artesiano. Possibilidade de locação. Consulte!
A.T.: 5.400 m² - A.C.: 3.700 m².

TO-BA117

Campus Ville

MC-KT00015

Santana

FO-16

Vila Sedenho

(16) 3114-2829
R$400,00 / mês

Casa Térrea: 1 dormitório, cozinha, wc e
garagem.

(16) 3301-5955
R$490,00 / mês

Morada Center

Casa Padrão: 1 dormitório, sala, cozinha, wc
social e área de serviço coberta.

(16) 3322-0711
R$500,00 / mês

Toscano Imóveis

Font’ Imóveis

Apto. Padrão: Ed. Roseiras II. 1 dormitório c/ ae,
wc, sala, cozinha c/ ae, área de serviço e 1 vaga
na garagem.

Vila Sedenho

FO-19

Parque São Paulo

MC-CA01538

Vila Sedenho

R$400,00 / mês

Casa Térrea: 1 dormitório, sala, cozinha, wc e
área de serviço.

(16) 3322-0711
R$500,00 / mês

Casa Térrea: 1 dormitório, sala, cozinha, wc,
quintal e garagem.

(16) 3301-5955
R$600,00 / mês

Font’ Imóveis

Morada Center

Apto. Padrão: Ed. Rodeiras II. 1 dormitório c/ ae,
wc, sala, cozinha c/ ae, área de serviço c/ ae e 1
vaga coberta na garagem. Portaria 24h.
A.T.: 61,5 m² - A.U.: 32 m².

MC-AP0122

Vila Gaspar

FO-17

(16) 3301-5955
R$600,00 / mês

Morada Center

Casa Térrea: 1 dormitório, sala, cozinha, wc
social, área de serviço coberta, quarto de despejo
e garagem coberta.

(16) 3322-0711

Font’ Imóveis

TO-AP314

Vila José Bonifácio

DL-0289

Vale do Sol

MC-CA01699

Vila Xavier

R$650,00 / mês

Casa Térrea: 2 dormitórios, sala, wc, copa,
cozinha, área de serviço c/ wc, quintal e 1 vaga
de garagem.

Jd. Nova Araraquara

(16) 3114-2829
R$1.300,00 / mês

Casa Térrea: 1 dormitório, wc, sala, cozinha,
wc social, quintal, quarto de despejo, 2 wc,
churrasqueira, piscina e 4 vagas de garagem.

(16) 3332-8300
R$550,00 / mês

De Lázari Imóveis

Casa Térrea: 2 dormitórios, sala, wc, cozinha e
lavanderia.

(16) 3301-5955
R$650,00 / mês

Toscano Imóveis

Morada Center

Casa Térrea: 2 dormitórios, sala, cozinha, wc e
quintal.

A.T.: 160 m² - A.C.: 45 m².

MC-CA0255
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(16) 3301-5955

Morada Center

MC-CA02470

(16) 3301-5955

Morada Center

www.redeararaquara.com.br

Jd. Altos do Cecap I

TO-CA530

Jardim Brasil

FO-31

Centro

FO-29

R$700,00 / mês

(16) 3114-2829
R$750,00 / mês

R$880,00 / mês

Centro

Font’ Imóveis

Casa Térrea: 2 dormitórios, sala, copa, cozinha,
wc, área de serviço e garagem.

(16) 3322-0711

Font’ Imóveis

Casa Térrea: 2 dormitórios c/ ae, sala, sala de
jantar, escritório, cozinha, wc com hidro, lavabo,
área de serviço c/ ae, quintal pequeno e 2 vagas
de garagem (1 coberta).

(16) 3301-5955
R$1.400,00 / mês

Toscano Imóveis

Casa Térrea: 2 dormitórios (1 suíte), sala,
cozinha, wc social, área de serviço, quintal e
garagem coberta.

(16) 3322-0711

Vila Tito de Carvalho R$1.000,00 / mês

MC-CA0649

Casa Térrea: 2 dormitórios, sala, cozinha, wc,
área de serviço, 2 vagas de garagem (1 coberta)
e quintal grande gramado.

Morada Center

Casa Térrea: 2 dormitórios (1 c/ ae), sala, wc
social, copa, cozinha, área de serviço, quarto de
despejo e garagem.

Jd. Morada do Sol

MC-CA0863

Centro

MC-CA0860

Vila Donofre

MC-CA02312

Centro

FO-32

Vila Sedenho

R$700,00 / mês

Casa Térrea: 2 dormitórios c/ ae, cozinha, sala,
wc, área de serviço, quintal, garagem e portão
eletrônico.

(16) 3301-5955
R$850,00 / mês

Casa Térrea: 2 dormitórios (1 c/ ae), sala,
cozinha, wc, área de serviço, quintal pequeno e 1
vaga de garagem descoberta.

(16) 3301-5955
R$900,00 / mês

Morada Center

Casa Térrea: 2 dormitórios, sala, copa, cozinha,
wc social, área de serviço coberta, wc no fundo e 1
vaga de garagem coberta.

(16) 3322-0711
R$1.500,00 / mês

Morada Center

Casa Térrea: 2 dormitórios, wc, sala, cozinha,
área de serviço, quintal e garagem.

(16) 3301-5955
R$1.100,00 / mês

Morada Center

Font’ Imóveis

Casa Térrea: 2 dormitórios, sala, cozinha, wc
social, área de serviço, quarto de despejo e
quintal.
A.T.: 216 m² - A.C.: 60 m².

FO-35

(16) 3322-0711

Font’ Imóveis

FO-42

Jardim Universal

FO-45

Vila Ferroviária

FO-44

Jardim Martinez

R$800,00 / mês

Casa Térrea: 3 dormitórios, sala, cozinha, wc social,
área de serviço coberta, quintal e 1 vaga de garagem.

(16) 3322-0711
R$900,00 / mês

Font’ Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios, sala, cozinha,
wc, edícula c/ dormitório, wc, área de serviço,
varanda, quintal calçado e 2 vagas de garagem
cobertas.

Centro

MC-CA01512

Carmo

(16) 3322-0711
R$640,00 / mês

Casa Térrea: 3 dormitórios, sala, cozinha, wc social,
área de serviço e 1 vaga de garagem coberta.

(16) 3322-0711
R$850,00 / mês

Font’ Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 c/ ae), sala,
cozinha, wc, lavanderia, despejo, quintal pequeno
e 1 vaga de garagem descoberta.

(16) 3301-5955
R$900,00 / mês

Font’ Imóveis

Morada Center

Casa Térrea: 3 dormitórios, sala, cozinha, wc social,
área de serviço, edícula c/ sala, cozinha, wc social e
dormitório.

A.T.: 208 m² - A.C.: 148,5 m².

MC-CA02003

(16) 3301-5955

Vila José Bonifácio R$1.300,00 / mês

Morada Center

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 suíte e 2 c/ ae),
sala, copa, cozinha, wc social, lavanderia, wc
externo, quarto de despejo, quintal calçado e 1
vaga de garagem coberta.
A.T.: 250 m² - A.C.: 123,5 m².

MC-CA02422

(16) 3301-5955

www.redeararaquara.com.br

Morada Center

FO-60

(16) 3322-0711

Font’ Imóveis

Para anunciar sua empresa na Revista da Rede,
ligue para (16) 3335-3564
ou envie email para midia@tarp.com.br
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Jardim Tabapuã

DL-0526

Santa Angelina

DL-0475

A. Brasiliense-SP

R$1.450,00 / mês

Casa Térrea: 3 dormitórios c/ ae (1 suíte), sala
2 ambientes, escritório, copa, cozinha c/ ae,
wc social, quarto de despejo, área de serviço c/
wc e 2 vagas de garagem cobertas. Excelente
localização, próximo ao Sesi.

(16) 3332-8300
R$1.600,00 / mês

Casa Térrea: 3 dormitorios c/ ae (1 suíte com
hidro), sala de estar, sala de tv, copa, cozinha
c/ ae, wc social, área de serviço, varanda,
churrasqueira, wc, 2 vagas de garagem cobertas,
portão eletrônico, 2 quartos de despejo e quintal.

(16) 3332-8300
R$1.800,00 / mês

De Lázari Imóveis

De Lázari Imóveis

Casa Sobrado: Sup.: 3 dormitórios, wc e hall.
Inf.: cozinha, sala de almoço, sala de jantar, sala
de estar e lavabo. Edícula c/ varanda, wc, cozinha,
lavabo e despensa.

Vila Xavier

FO-55

Centro

MC-CA01989

R$1.350,00 / mês

(16) 3322-0711
R$1.500,00 / mês

Vila Yamada

Morada Center

Casa Térrea: 3 dormitórios (2 c/ ae), sala, copa,
cozinha, wc social e garagem coberta. Ótima
localização, próximo ao Teatro Municipal.

(16) 3322-0711
R$1.900,00 / mês

Font’ Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios c/ ae (1 suíte), sala,
sala de jantar, cozinha, despensa, lavanderia,
varanda, quintal e 2 vagas de garagem cobertas.

(16) 3301-5955

Jardim Primavera R$1.800,00 / mês

FO-50

Casa Térrea: 3 dormitórios, sala, cozinha, wc social,
área de serviço, quarto de despejo e garagem.

Font’ Imóveis

Casa Térrea: 3 dormitórios c/ ae (1 suíte), sala, copa/
cozinha c/ ae, área de serviço, wc social, cerca elétrica,
alarme, 2 portões eletrônicos e 3 vagas de garagem
(2 cobertas).
A.T.: 282,5 m² - A.C.: 152 m².

MC-CA02428

(16) 3301-5955

Morada Center

TO-CA556

Vila José Bonifácio

FO-56

Carmo

MC-CA02438

Miami Boulevard

TO-SB242

R$5.000,00 / mês

R$2.500,00 / mês

Toscano Imóveis

Casa Térrea: 4 dormitórios (1 suíte e 1 c/ ae),
sala, lavabo, copa, cozinha, área de serviço
coberta, wc social, quintal e cerca elétrica.

(16) 3322-0711

Font’ Imóveis

Casa Térrea: 4 dormitórios (2 suítes), wc na área
íntima, sala de estar, sala de tv, sala de jantar, escritório,
lavabo, cozinha, área de serviço (c/ despejo e wc), 4
vagas de garagem (1 coberta) e quintal. Edícula c/
salão, churrasqueira, wc e quarto de despejo.
A.T.: 626 m² - A.C.: 357 m².

(16) 3301-5955
R$1.500,00 / mês

(16) 3114-2829

Morada Center

Casa Sobrado: Sup.: 3 dormitórios c/ ae (1 suíte
c/ closet) e wc social. Inf.: sala 2 ambientes, lavabo,
cozinha c/ ae, área de serviço, lavabo e quintal parte
gramado e parte calçado.

(16) 3114-2829

Toscano Imóveis

Resid. Vêneto

DL-0048

Centro

R$2.600,00 / mês

Casa Térrea: 3 dormitórios (1 suíte c/ hidro e closet),
sala de estar, cozinha c/ ae, área de serviço, escritório,
lavabo, 2 vagas de garagem cobertas, churrasqueira,
pequena piscina e quarto de despejo.

(16) 3332-8300
R$950,00 / mês

De Lázari Imóveis

Apto. Padrão: Edifício Solimões. 1 suíte, sala,
cozinha e área de serviço.

A.U.: 84,5 m².

FO-01

Vila Xavier

MC-AP00381
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(16) 3322-0711
R$500,00 / mês

Font’ Imóveis

Apto. Padrão: 2 dormitórios, wc, cozinha, sala e
1 vaga na garagem.

(16) 3301-5955

Morada Center

www.redeararaquara.com.br

Jardim América

FO-24

Centro

MC-AP00377

R$600,00 / mês

(16) 3322-0711
R$750,00 / mês

Centro

MC-AP0199

Vila Melhado

FO-46

Vila Melhado

DL-0032

Font’ Imóveis

Apto. Padrão: Condomínio Jardim Tropical. 3
dormitórios (1 suíte), wc social, sala de estar,
copa/cozinha, área de serviço e garagem.

(16) 3332-8300

www.redeararaquara.com.br

Santana

DL-0582

R$800,00 / mês

(16) 3332-8300

Jardim Magnólias R$1.200,00 / mês

SI-1085

Apto. Padrão: 2 dormitórios (1 suíte), sala,
cozinha c/ ae, área de serviço, wc social e 2 vagas
cobertas na garagem.

De Lázari Imóveis

Apto. Padrão: Condomínio Vancouver. 2
dormitórios c/ ae (1 suíte), sala de estar, sacada
com churrasqueira, wc social, cozinha c/ ae, área
de serviço c/ ae e 1 vaga na garagem.

(16) 3301-1717

Suzy Imóveis

Morada Center

Apto. Padrão: Edifício Garden Place. 3 dormitórios, sala, cozinha, wc social, área de serviço e 1
vaga de garagem.

(16) 3322-0711
R$1.400,00 / mês

Morada Center

Para anunciar sua empresa na Revista da Rede,
ligue para (16) 3335-3564
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Apto. Padrão: 2 dormitórios c/ ae (1 suíte), wc
social, sala, varanda, cozinha e lavanderia.

(16) 3301-5955
R$1.000,00 / mês

Morada Center

Apto. Padrão: 3 dormitórios (1 suíte c/ ae), sala
de estar, sala de jantar, cozinha, wc, lavanderia e
1 vaga na garagem.

(16) 3301-5955
R$1.200,00 / mês

Font’ Imóveis

Apto. Padrão: 2 dormitórios, sala, cozinha, wc,
lavanderia e garagem.

(16) 3301-5955

Jardim Higienópolis R$850,00 / mês

MC-AP00305

Apto. Padrão: Parque Apoema. 2 dormitórios,
sala, cozinha, área de serviço, wc social e 1 vaga
na garagem.

De Lázari Imóveis

Centro

MC-AP0099

Centro

DL-0437

R$1.100,00 / mês

Apto. Padrão: Ed. Morumbi. 3 dormitórios (1 suíte), sala, wc social, cozinha, lavanderia c/ wc e 1
vaga na garagem.

(16) 3301-5955
R$1.400,00 / mês

Morada Center

Apto. Padrão: 3 dormitórios (1 suíte e 2 c/ ae),
sala 2 ambientes c/ sacada, cozinha c/ ae, wc social, área de serviço (c/ ae e wc) e garagem.

(16) 3332-8300

De Lázari Imóveis
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Centro

R$1.400,00 / mês

Apto. Padrão: 3 dormitórios c/ ae (1 suíte), sala
2 ambientes, copa, cozinha c/ ae, área de serviço
c/ wc e 1 vaga coberta na garagem.

R$1.600,00 / mês

Centro

A.U.: 117 m².

DL-0579

(16) 3332-8300

A.T.: 115 m².

De Lázari Imóveis

MC-AP00234

R$1.200,00 / mês

R$400,00 / mês

Centro

DL-0325

Centro

DL-0078

Centro

FO-18

Centro

DL-0009

Centro

MC-KT00025

(16) 3332-8300
R$550,00 / mês

Kitchenette: 1 dormitório, cozinha e wc. Área de
serviço coletiva.

(16) 3332-8300
R$600,00 / mês

Font’ Imóveis

Kitchenette: 1 dormitório, wc, cozinha/sala/
área de serviço (no mesmo ambiente).

(16) 3332-8300
R$750,00 / mês

De Lázari Imóveis

Kitchenette: 1 dormitório c/ ae, sala, cozinha,
área de serviço e wc. Garagem opcional.

(16) 3322-0711
R$670,00 / mês

De Lázari Imóveis

De Lázari Imóveis

Kitchenette: 1 dormitório (c/ 2 camas de
alvenaria e armário embutido), cozinha, wc social
e área de serviço coletiva. Excelente localização
para estudantes!

Font’ Imóveis
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Kitchenette: sala, cozinha, wc e garagem.

(16) 3301-5955

Morada Center

Para anunciar sua empresa na Revista da Rede,
ligue para (16) 3335-3564
ou envie email para midia@tarp.com.br
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De Lázari Imóveis

(16) 3322-0711

FO-04
Kitchenette: 1 dormitório, cozinha e wc.
Mobiliada para 3 pessoas com geladeira, fogão,
bancada, 3 banquetas, 3 camas e guarda-roupas.

Apto Padrão: 4 dormitórios (1 suíte c/ sacada e
2 c/ ae), wc social, sala de jantar, lavabo, sala de
estar c/ sacada, cozinha, área de serviço c/ wc e 2
vagas de garagem.

(16) 3332-8300

DL-0438

R$550,00 / mês

Morada Center

(16) 3301-5955

Centro

Centro

Apto. Padrão: Ed. Le Premier. 3 dormitórios c/ ae
(1 suíte c/ ar-condicionado), sala, wc, cozinha, área
de serviço e despejo.

A Revista da Rede é uma publicação bimestral
da Rede Imobiliária Araraquara
Os artigos e matérias publicados pela Revista da Rede não representam a opinião do veículo nem dos
membros de seu corpo diretor. São apenas textos informativos de curiosidades, dicas e entretenimento.

www.redeararaquara.com.br

www.redeararaquara.com.br
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